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NEGÓCIOS & POLÍTICAS

INSCRIÇÕES PARA O PROJETO

EXPERIÊNCIAS DO
BRASIL RURAL
TERMINAM NO DIA 2 DE ABRIL

SERÃO SELECIONADAS OITO ROTAS
TURÍSTICAS QUE CONTEMPLEM CADEIAS
AGROALIMENTARES COMO QUEIJO, VINHO,
CERVEJA E FRUTOS DA AMAZÔNIA
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Da redação/Victor Maciel-MTUR

O

s interessados em participar
do “Projeto Experiências
do Brasil Rural” terão até
o próximo dia 2 de abril para
inscreverem um roteiro turístico
para a seleção. A iniciativa, fruto
de uma parceria dos Ministérios do
Turismo (MTur) e da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (MAPA),
junto a Universidade Federal
Fluminense (UFF), tem o objetivo
de apoiar e promover o turismo
em áreas rurais do país. Ao todo,
serão selecionadas oito rotas de
cadeias agroalimentares do queijo,
do vinho, da cerveja e dos frutos
da Amazônia nas cinco regiões
do Brasil. Para o ministro do
Turismo, Gilson Machado Neto, a
proposta irá diversificar a oferta
turística brasileira, apoiando a
formatação e o posicionamento de
produtos e roteiros de experiências
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no meio rural. “Esta é uma boa
oportunidade de aliarmos o setor
turístico à agricultura familiar, tão
rica e diversa em nosso país. Nosso
campo pode ser mais um atrativo
destes turistas que buscam
aproveitar uma bela paisagem
e saborear alimentos típicos
de cada canto do nosso Brasil,
gerando emprego e renda para os
brasileiros”, concluiu. Os projetos
selecionados contarão com apoio
técnico para estruturação dos
destinos e empreendimentos,
bem como a comercialização de
produtos e serviços. Também
estão previstas capacitações de
empresários, empreendedores e
produtores rurais para a criação
ou aprimoramento de roteiros
e experiências. Ao final dos
processos de estruturação, a meta
é inserir produtos elaborados

por pequenos produtores rurais
nos bares, restaurantes, meios de
hospedagem, lojas de artesanato
e outros equipamentos que
integram o roteiro turístico
rural. O resultado da seleção
para o “Projeto Experiências do
Brasil Rural” será divulgado no
dia 7 de maio. A divulgação do
resultado final ocorrerá em 24 de
maio, após o prazo de recursos
administrativos. g

Para saber mais, inclusive
sobre os critérios para seleção
e inscrição, acesse o QRCODE.
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